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Latopic emulsja do ciała 400ml dziecko AZS alergia
 

cena: 39,99 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie 400 ml

Postać emulsja do ciała

Producent IBSS

Rejestracja wyrób medyczny

Zastosowanie Alergia

Opis produktu
 

Preparat ma lekką konsystencję, dzięki czemu dobrze się rozprowadza, szybko wchłania i nie pozostawia tłustego filmu na skórze.
Emulsja przeznaczona do codziennej pielęgnacji skóry niemowląt, dzieci i osób dorosłych. Posiada właściwości hipoalergiczne.

Wskazania

Emulsja Latopic przeznaczona jest do skóry atopowej, suchej i skłonnej do podrażnień. Może być stosowana do pielęgnacji całego ciała.

Działanie

Dzięki specjalnie dobranym składnikom aktywnym emulsja działa kompleksowo na wielu płaszczyznach:

kompleks przeciwświądowy (wosk z ziaren jęczmienia, olej arganowy, ekstrakt z masła shea) oraz polidokanol szybko łagodzą świąd,

olej canola, olej z nasion bawełny oraz trójglicerydy kwasów kaprylowego i kaprynowego uzupełniają niedobory lipidów, odbudowują
płaszcz hydrolipidowy naskórka oraz wytwarzają na powierzchni naskórka warstwę okluzyjną. Wraz z masłem shea zapobiegają utracie
wody, nawilżają i zmiękczają skórę,

olej canola i olej z nasion bawełny eliminują uczucie napiętej i przesuszonej skóry,

alantoina i pantenol regenerują oraz skutecznie łagodzą podrażnienia, a masło shea dodatkowo delikatnie odżywia i natłuszcza skórę.

Sposób użycia

Nanieść cienką warstwę emulsji na oczyszczona skórę całego ciała i delikatnie ją rozprowadzić. Omijać okolice oczu. Preparat najlepiej
stosować po każdej kąpieli.
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 Uwagi do stosowania

Przechowywać w temperaturze 5 - 25°C, w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla małych dzieci.

Skład

Aqua, Lactobacillus Ferment, Laureth-9, Glycerin, Canola Oil, Gossypium Herbaceum Seed Oil, Hydrogenated Coco – Glycerides, Cetearyl
Alcohol, Butyrospermum Parkii Butter, Glyceryl Stearate, Glyceryl Stearate Citrate, Spent Grain Wax, Butyrospermum Parkii Butter
Extract, Argania Spinosa Kernel Oil, Isostearyl Isostearate, Caprylyl Glycol, Glyceryl Caprylate, Phenylpropanol, Panthenol, Sodium
Polyacrylate, Caprylic/Capric Triglyceride, Sodium Acrylates Copolymer, Disodium EDTA, Allantoin, Xanthan Gum.

Zawartość:

400 ml

Producent / Podmiot odpowiedzialny: BIOMED KRAKÓW

Sposób przechowywania: 15°C - 25°C

Pozwolenie: CPNP 1764254
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